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Vzhledem k tomu, že se blíží další komunální 

volby (5.-6. října 2018), chtěl bych se pozastavit a i částečně bilancovat 
 

 

 

 Ano, už je to opět čtyři roky, kdy bylo zvoleno nové vedení města a zanedlouho budeme mít 

obdobnou možnost. Osobně se domnívám, že jsme toto období nepromarnili a pro vzhled, chod a 

funkčnost našeho Krásného Údolí i Odolenovic něco udělali. Opět se uskutečnilo plno stavebních akcí, 

které pozměnily vzhled, charakter, funkčnost i bezpečnost ve všech částech města. Nebudu je detailně 

vyjmenovávat, vždyť je to nedávno. Na takřka všechny větší investice se nám podařilo, byť třeba i 

opakovanými žádostmi, zajistit dotaci nebo příspěvek.   
 

 Za toto volební období (2014 - 2018) jsme uskutečnili jedenáct větších investičních akcí 

stavebního charakteru, zejména opravy chodníků, nové asfalty a parkoviště místních komunikací, 

dokončili jsme kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení, odbahnili rybník u hlavní silnice, etapově 

byla dokončena revitalizace hřbitova a další. Vše za celkovou částku 5.037.655,-Kč (není započtena oprava 

chodníku u hlavní silnice). Na tyto stavební díla se podařilo dotačně zajistit částku 1.270.177,- Kč, což je 

zhruba 25% z celkových nákladů.   
 

 Největším dotačním počinem tohoto období bylo zajištění nového dopravního automobilu pro 

Jednotku SDH Krásné Údolí na konci roku 2017. Devítimístný Ford Tranzit v hodnotě 876.040,- Kč byl 

pořízen z příspěvkových peněz Karlovarského kraje a Generálního ředitelství Hasičského záchranného 

sboru Ministerstva vnitra ČR (dále také „GŘ HZS MV ČR“). Město vozidlo tak získalo bezplatně. 
 

 Co se týče hospodaření města za roky, kdy bylo vedeno současným zastupitelstvem, je plně 

vypovídající následný přehled: 
 

Datum Stav na běžných účtech 

31.12.2014 5 213 902,95 Kč 

31.12.2017 5 036 145,33 Kč 

31.08.2018 5 894 816,87 Kč 
 

Pozn.: k 31.8.2018 nebyla ještě uhrazena faktura za akci „Asfalty“  
 

Výsledná suma není žádná velká úspora, ale s ohledem na míru proinvestovaných financí je, myslím, 

výsledek hospodaření pozitivní.   

Účetní hodnota majetku města byla k 31.12.2017 evidována ve výši 18.889.735,52 Kč. 
 

 Úspěšnou činností městského úřadu je vybírání místních poplatků. Za pronájem pozemků, 

likvidaci odpadů a poplatky za držení psů nemáme žádného dlužníka ani pohledávky. V posledních 

letech jsou již dluhy a splátkové kalendáře řešeny ihned a tak se vyhýbáme zbytečným nuceným 

exekucím vůči dlužníkům.  
 

 I nadále nakupujeme, ve spolupráci s Karlovarským krajem, na burze elektrickou energii 

(momentálně od Amper Market a.s., Praha) a formou výběrového řízení i služby mobilních telefonních 

operátorů (v současnosti O2 a.s., Praha). Poptávkovým řízením a přechodem k výhodnějšímu dodavateli 

plynu (Traxell s.r.o., Plzeň) jsme také každý rok značně ušetřili. Beze změn jsou dodavatelé internetu 

(A.P.S.A. spol. s r.o. Toužim) a odpadového hospodářství (komunální, nebezpečný, bio - AVE CZ 

odpadové hospodářství, s.r.o., Karlovy Vary; tříděný – RESUR s.r.o., Otovice; velkoobjemový – TS 

Toužim; elektro – Elektrowin a.s., Praha). I na základě jednání o cenách a rozdělení odpadové politiky 

na více firem nemuselo město za poslední roky, tak jak tomu v některých okolních obcích a městech 

bylo, navýšit ceny místních poplatků za odpady. I nadále je sice tato činnost ze strany města dotována, 

ale, domníváme se, že stále ještě v rozumné míře. Stále dodržujeme nastavená pravidla a parametry 

k minimalizaci spotřebované energie a plynu v budovách města a veřejného osvětlení. O konkrétních 

objemech a nákladech jste vždy informováni po skončení roku v prvním čísle Občasníku. I na základě 

všech těchto úsporných opatření jsou náklady na chod a provoz města v uspokojivé rovině. 
 


